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TOELICHTING 
* Subsidieaanvraag 75 jaar vrijheid * 

 
 
 
1. Verplicht aanvraagformulier 
Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u bijgevoegd aanvraagformulier. 
Let op: om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij alle gegevens nodig die in het formulier 
gevraagd worden. Als u het aanvraagformulier of onderdelen daarvan niet of onvoldoende invult, 
kunnen wij uw aanvraag niet goed beoordelen. U loopt dan het risico dat uw aanvraag niet in 
behandeling wordt genomen. 
 
 
2. Criteria subsidie ‘75 jaar vrijheid Zuidplas’       
Onderstaand staan de criteria beschreven, waaraan de lokale organisaties die subsidie aanvragen via 
het project ‘75 jaar vrijheid Zuidplas' moeten voldoen.  
 
Waar moet de activiteit aan voldoen? 
 
ALGEMEEN 
• Activiteiten bevinden zich op tenminste één van de volgende vlakken: sport, kunst en cultuur, religie, 

historie, educatie en recreatie  
• Gestreefd wordt te komen tot spreiding van de activiteiten over de verschillende dorpen van 

Zuidplas. 
• De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn. Aanvragen door privépersonen worden niet in 

behandeling genomen.  
• Het is een sterke pré als de aanvrager samenwerkt met (boven)lokale partijen, zowel financieel als 

inhoudelijk.  
• Een deel van de begroting van de activiteit is afkomstig uit eigen inkomsten zoals eigen middelen, 

sponsoring, etc.  
• De activiteit mag zich richten op een specifieke doelgroep, maar mag geen mensen uitsluiten. 

Uitzondering hierop zijn onderwijsactiviteiten.  
• De uitvoering van de activiteit vindt plaats tussen januari - oktober 2020.   
• In de uitingen maakt u gebruik van het landelijke logo van ‘75 jaar vrijheid’ om kenbaar te maken dat 

u de activiteit of festiviteit in dat kader organiseert: 
 
 
 
 
 

INHOUDELIJK 
• De activiteit moet zich inhoudelijk duidelijk richten op het thema ‘75 jaar vrijheid’ (oppervlakkig 

gerelateerd zijn aan het thema is onvoldoende) en minimaal op één van de volgende thema’s:  
- Dodenherdenking;  
- Herdenken en/of vieren van de bevrijding;  
- Het landelijk thema: lokale geschiedenis en persoonlijke verhalen.  

• Het is een pré als de activiteit de periode 1940-1945 linkt met het heden. 
• De activiteit moet bijdragen aan één of meer van de volgende punten:  



 
 

 
 
 
 

pagina 2 van 3 
 

onderwerp 
75 jaar vrijheid Zuidplas 
 

registratienummer 
Z20.000357 
 

- Aanzetten tot nadenken;  
- Saamhorigheid;  
- Kennisoverdracht. 

 
Goed om te weten  
• Subsidie kan worden aangevraagd met het daarvoor bestemde aanvraagformulier (zie bijgevoegd 

document). Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling 
genomen.  

• Gemeente Zuidplas draagt per activiteit maximaal bij met € 5.000. 
• De aanvragen kunnen tot 1 april 2020 worden ingediend (besluitvorming uiterlijk in week 16 - 2020).  
• Het toegekende subsidiebedrag wordt in één keer uitbetaald.  
• Gemeente Zuidplas streeft naar een gevarieerd programma. Indien (soort)gelijke activiteiten o.b.v. 

de gestelde criteria in aanmerking komen voor subsidie, heeft zij de bevoegdheid een keuze te 
maken. In sommige gevallen kan een samenwerking worden aangeraden.  

• Uiterlijk zes weken na afloop van de activiteit dient een kort inhoudelijk en financieel verslag incl. 
enkele foto’s te worden voorgelegd.  

• Indien uit de financiële verslaglegging blijkt dat minder is uitgegeven dan begroot, dan zal de 
gemeente het betreffende bedrag terugvorderen.  

• Heeft de activiteit het karakter van een evenement (bijvoorbeeld bevrijdingsfestival, 
herdenkingsplechtigheid, optocht met legervoertuigen), dan verwijzen wij naar (de voorwaarden van) 
de reguliere evenementenvergunning. Voor eventuele vragen kunt u mailen met Menno Schouten, 
apv@zuidplas.nl. Voor de legeskosten voor vergunningen en/of ontheffingen kunt u een vergoeding 
krijgen via een subsidie. Deze subsidie vraagt u eenvoudig aan door met een kruisje op het 
aanvraagformulier van de betreffende vergunning(en)/ontheffing(en) aan te geven dat u voor deze 
subsidie in aanmerking wilt komen. 

• De toekenning van de subsidie kan worden ingetrokken indien:  
- de benodigde vergunningen niet op tijd zijn aangevraagd of worden afgewezen;  
- aanvragende partijen de samenwerking verbreken; 
- er bij de aanvragers of samenwerkende partijen in aanloop naar of tijdens de uitvoering van de 

activiteit sprake is van racisme, discriminatie of antisemitisme.  
• In bijzondere gevallen kan ten gunste van een aanvrager worden afgeweken van een of meerdere 

criteria.  
 
Niet subsidiabel zijn  
• Kosten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit opbrengsten van de activiteit;  
• Kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager; 
• Kosten van in natura geleverde diensten en goederen;  
• Kosten van aan de activiteit verbonden personen of organisaties, die onderling in rekening worden 

gebracht.  
 
Verdeling middelen bij overschrijding plafond  
Indien het maximaal beschikbare subsidiebedrag wordt overschreden met een bepaald percentage, 
wordt de toe te kennen subsidie met eenzelfde percentage verlaagd.  
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Vaststelling en verantwoording 
Alle subsidies in het kader van '75 jaar vrijheid Zuidplas’ worden bij verlening direct vastgesteld. Het 
college kan echter besluiten om een financiële en inhoudelijke verantwoording te vragen alvorens de 
subsidie vast te stellen.  
 
 
3. Informatie opvragen 
Mochten u zaken niet duidelijk zijn, dan kunt u altijd contact opnemen, via telefoonnummer  
0180 - 330 300 of mailen met: Karin Veldman, projectleider ’75 jaar vrijheid Zuidplas’, of Berthilde 
Borreman, beleidsadviseur gemeente Zuidplas, 75jaarvrijheid@zuidplas.nl 
 
 
4. Ondertekenen 
Vergeet uw aanvraag niet te ondertekenen! 
 
 
5. Opsturen 
Wij vragen u uw subsidieaanvraag op te sturen naar: 

Gemeente Zuidplas / 75 jaar vrijheid 
Ter attentie van Berthilde Borreman 
Postbus 100 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

U kunt de aanvraag ook per mail versturen naar: 
75jaarvrijheid@zuidplas.nl, o.v.v. ‘subsidieaanvraag’ in de titel van de mail 


